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Organizarea concursului de admitere 
 

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, se face la sediul Facultăţii 

de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale din Târgu-Jiu, str. Calea Bucureşti, nr. 

75B.  

La concursul de admitere se pot înscrie absolvenţi de liceu cu diplomă de 

bacalaureat, sau adeverinţă de absolvire pentru absolvenţii de liceu promoţia 2012 

pentru care nu s-au eliberat diplomele de bacalaureat, cetăţeni ai României.  

Pentru anul universitar 2012-2013, concursul de admitere se susţine în două 

sesiuni:  

  • iulie 2012 

  • septembrie (pentru locurile rămase neocupate şi pentru cele neconfirmate 

din sesiunea  iulie 2012).  

Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere 2012, este următorul:  

 

Sesiunea iulie 2012:  

 

Înscrierea candidaţilor: 14-22 iulie 2012 

Susţinerea probei psiho - motrice: 23 iulie 2012 

Afişarea rezultatelor parţiale: 23 iulie 2012, orele 18 

Confirmarea locurilor: 24 iulie 2012 – 28 iulie 2012, orele 14:00  

Redistribuirea candidaţilor: 28 iulie 2012, orele 16  

Confirmarea locurilor după redistribuire: 29 iulie 2012- 31 iulie 2012  

orele 16:00  

     Afişarea rezultatelor finale pentru sesiunea iulie: 31 iulie 2012 

 

 

 

 



 

Sesiunea septembrie 2012:  

 

Înscrierea candidaţilor: 06-12 septembrie 2012; 

Susţinerea probei psiho - motrice: 13 septembrie 2012 

Afişarea rezultatelor parţiale: 13 septembrie 2012, orele 16  

Confirmarea locurilor: 16-23 septembrie 2012, orele 14:00  

Afişarea rezultatelor finale după sesiunea septembrie: 24 septembrie 2012. 

  

Actele necesare înscrierii  

Dosarele candidaţilor trebuie să cuprindă:  

 1. cererea tip de înscriere pentru concursul de admitere completată corect la 

toate rubricile;  

 2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (adeverinţă 

de absolvire pentru absolvenţii de bacalaureat din 2012), în original sau 

copie legalizată;  

 3. certificatul de naştere în copie legalizată, iar dacă este cazul şi acte 

doveditoare privind schimbarea numelui (căsătorie, adopţie, hotărâre 

judecătorească), în copie legalizată;  

 4. trei fotografii tip buletin identitate;  

 5. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care 

urmează a doua specializare);  

 6. diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi diploma 

de absolvire pentru absolvenţii de colegiu care doresc să urmeze a doua 

specializare, în original sau copie legalizată.  

 7. chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la concursul de admitere;  

 8. adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie, parafată şi cu 

ştampilă rotundă, care să cuprindă următoarele:  

 examen clinic general care să specifice dacă este în evidenţă cu boli 

cronice sau degenerative;  

 examen de serologia sifilisului;  

 examen radiologic pulmonar;  

 examen psihiatric efectuat de medic specialist psihiatru;  

 examen cardiologic efectuat de medic specialist cardiolog, cu 

electrocardiograma interpretată de medicul specialist ataşată fişei 

medicale. 

Sportivii de performanţă legitimaţi la cluburi sportive vor aduce numai 

certificatul medico-sportiv de la unitatea de medicină sportivă de care 

aparţin, vizat cu cel mult şase luni înainte de data concursului.   

 



Toate examenele de specialitate vor avea şi menţiunea apt / inapt pentru efort 

fizic. Analizele medicale trebuie să fie făcute cu maximum 30 de zile înainte de 

data  concursului de admitere. 

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 LEI. 

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concurs: copiii personalului 

didactic (în activitate, pensionar sau decedat), copiii personalului TESA din 

Universitatea “Constantin Brâncuşi”, candidaţii orfani de ambii părinţi, cei 

proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor-martiri ai 

Revoluţiei, precum şi candidaţii răniţi în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989.  

Pentru locurile cu taxă, taxa de şcolarizare este se va stabili prin Hotărâre a 

Senatului Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, prin Regulamentul  

privind cuantumul taxelor. 

Prima tranşă este în valoare de 1000 LEI şi reprezintă confirmarea locului. 

 

Studenţii care urmează cursurile a două specializări simultan, beneficiază 

de: 

- reducerea cu 25% a taxei de şcolarizare pentru fiecare din specializări, 

în cazul în care urmează simultan două specializări în regim cu taxă; 

- reducerea cu 25% a taxei de şcolarizare la specializarea urmată în regim 

cu taxă, în cazul în care urmează simultan  două specializări, din care 

una în regim cu taxă şi cealaltă în regim fără taxă. 

Comisia de admitere emite legitimaţii de concurs, cu fotografia fiecărui 

candidat înscris la concurs. Pe întregul interval al desfăşurării concursului, 

candidaţii vor avea asupra lor buletinul/cartea de identitate şi legitimaţia de 

concurs. 

 

 Desfăşurarea concursului 

În vederea informării candidaţilor, Comisia de admitere va afişa, în timp util 

pentru înscriere: 

- cifrele de şcolarizare, aprobate prin Hotărâre de Guvern; 

- metodologia de desfăşurare a concursului de admitere pentru anul 

universitar 2012-2013; 

- situaţia zilnică a înscrierilor; 

- modelul pentru completarea dosarului de înscriere la concurs; 

- modelul pentru completarea cererii de înscriere la concurs.  

 

 

 

 

 

 

 



Probele pentru concursul de admitere 

 

Pentru specializările: Educaţie fizică şi sportivă şi Kinetoterapie şi 

motricitate specială - concursul de admitere constă într-o singură probă: proba de 

aptitudini psiho - motrice specifice – ELIMINATORIE (alcătuită dintr-o baterie 

de 3 teste).  

Pentru proba practică eliminatorie se acordă calificativ admis/respins la 

fiecare dintre probele incluse în bateria de teste. Candidatul este admis dacă la 

toate cele trei probe a obţinut calificativul admis. 

 

Prezentarea probei de aptitudini psiho-motrice specifice 

 
Proba de aptitudini psiho-motrice specifice este alcătuită din următoarele teste:  

 

Nr. 

crt. 

Aptitudinea Testul 

1.  Forţa explozivă în picioare Săritura în lungime fără elan 

2.  Coordonarea picioarelor Micul maraton 

3.  Viteză  Alergarea de viteză pe distanţa de 50 m 

Descrierea testelor din cadrul probei de aptitudini  

psiho-motrice specific 

 
Săritura în lungime de pe loc 

 Din stând cu vârfurile picioarelor înapoia liniei trasate pe sol, săritură 

în lungime cu desprindere de pe ambele picioare;  aterizare pe ambele 

picioare. 

 Se înregistrează lungimea săriturii, în metri şi centimetri, de la linia 

trasată pe sol la călcâiele picioarelor. 

 Fiecare concurent are dreptul la două încercări consecutive, cel mai 

bun rezultat fiind transformat în CALIFICATIV (ADMIS/ 

RESPINS). Candidatului i se permite a utiliza orice grad de flexie în 

articulaţiile picioarelor şi de avântare a braţelor, fără călcarea liniei de 

plecare.  

 

Micul maraton 
 Candidatul trebuie să execute alergare cu schimbare de direcţie între şase 

linii paralele trasate la o distanţă de 3m între ele, după modelul de mai jos. La 

fiecare schimbare de direcţie trebuie să doboare cu mâna jaloanele aşezate pe sol 

(figura 1). Fiecare jalon nedoborât se penalizează. Plecarea se realizează la propria 



comandă după semnalul comisiei, iar oprirea cronometrului se realizează în 

momentul în care pieptul concurentului depăşeşte linia de sosire trasată pe sol.  

 Rezultatele candidaţilor vor fi convertite în CALIFICATIV (ADMIS/ 

RESPINS), în conformitate cu tabelul cuprins în prezenta metodologie.  
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                                        Figura 1. Micul maraton 
 

Viteză – alergarea de viteză pe distanţa de 50 m 
Se va utiliza startul din picioare. Candidaţii vor alerga câte doi, în ordine 

alfabetică, fete şi băieţi. În situaţia unui număr impar de candidaţi, un candidat 

poate alerga singur, la sfârşit.  

Plecarea se va face la semnal sonor. Cronometrul porneşte din momentul 

semnalului sonor dat de starterul probei şi se opreşte în momentul în care pieptul 

candidatului depăşeşte linia de sosire. Timpul înregistrat va fi cu o zecime şi se va 

consemna în favoarea candidatului (ex: 8,29 se va consemna 8,2). 

 Rezultatele obţinute de către candidaţi vor fi convertite în CALIFICATIV 

(ADMIS/ RESPINS), în conformitate cu tabelul cuprins în prezenta metodologie.  

 

Baremurile de evaluare pentru proba de aptitudini 

psiho-motrice specifice 
B Ă I E Ţ I 

Calificativ 

Testul  
Admis Respins 

1.Săritura în lungime fără elan (m) Peste 1,80 Sub 1,79 

2. Micul maraton (secunde)  Sub 14,5 Peste 14,6 

3. Alergarea de viteză -50m (secunde) 
Sub 8,3 Peste 8,4 

 
F E T E 

Calificativ 

Testul  
Admis Respins 

1. Săritura în lungime fără elan  Peste 1,50 Sub 1,49 

2. Micul maraton (secunde)  Sub 16,0 Peste 16,1 

3. Alergarea de viteză -50m (secunde) Sub 9,5 Peste 9,6 

 

 

 



 

Stabilirea rezultatului final al concursului 

 
Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de 

candidaţi, în limita numărului de locuri.  

Media de admitere este medie ponderată, fiind calculată astfel:  

•  70  %    Media examenului de Bacalaureat (MB); 

  • 30 %  Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina: Limba şi Literatura 

Română – proba scrisă (MR). 

 

Formula de calcul pentru media de admitere (MA) este:  

MA = 0,7 x MB + 0,3 x MR  

 

Modul de calcul al mediei generale de admitere 

Media la examenul de Bacalaureat.  70%  

Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina: Limba şi Literatura 

Română – proba scrisă. 

30% 

 

În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc 

repartizat iniţial, departajarea se face pe următoarele criterii:  

 Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina: Limba şi Literatura Română – 

proba scrisă; 

 Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului – proba 

scrisă; 

 Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina la alegere a profilului şi 

specializării – proba scrisă; 

 

Candidaţii care îşi retrag dosarul/dosarele de concurs după încheierea 

înscrierilor, dar înainte de afişarea rezultatelor, sunt consideraţi respinşi, chiar şi 

după susţinerea probelor. Taxa de examen nu se returnează, chiar dacă nu s-au 

prezentat la nici o probă. Dacă un candidat renunţă la calitatea de „admis”, 

dobândită prin concurs, locul rămas liber se ocupă în ordine, după cum urmează:  

a) cu următorul candidat rămas în concurs şi care îndeplineşte condiţiile 

acelui loc, aplicând criteriile de departajare enunţate mai sus;  

b) prin redistribuire în cadrul facultăţii, în condiţiile stabilite prin 

metodologia proprie;  

c) se scoate la concursul de admitere, după caz, în cadrul celei de a doua 

sesiuni (pentru locuri rămase din prima sesiune).  

Comunicarea rezultatelor concursului de admitere, verificate şi aprobate de 

Comisia centrală de admitere, se face prin afişare, specificându-se ora şi data 

afişării. 



Locurile rămase libere în prima sesiune vor fi scoase la concurs în a doua 

sesiune.  

Dosarele candidaţilor respinşi se restituie gratuit şi necondiţionat, la cerere, 

pe baza actelor de identitate şi a semnăturii, numai titularilor sau împuterniciţilor 

acestuia. Împuternicirea notarială se păstrează cu caracter permanent. 

 

Contestaţii: 

 La probele practice nu se admit contestaţii. 

 

Confirmarea locurilor ocupate prin concurs 
 

Până la data de 28 iulie 2012, orele 14:00, candidaţii admişi trebuie să 

confirme locurile ocupate prin concurs.  

Confirmarea locului ocupat prin concurs presupune: 

- prezentarea diplomei de bacalaureat şi foaia matricolă în original sau copii 

legalizate însoţite de adeverinţa în care se precizează facultatea la care se 

află originalul (pentru candidaţii care urmează două specializări în acelaşi 

timp) şi achitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare, în sumă de 1000 

LEI, pentru  candidaţii admişi.  

Candidaţii declaraţi admişi care nu confirmă locurile până la data de 28 

iulie 2012, orele 14:00, sunt declaraţi respinşi.  

Retragerea dosarului de înscriere în timpul concursului sau după terminarea 

concursului de către candidaţii declaraţi respinşi, se face la cerere, pe baza 

buletinului/cărţii de identitate şi a legitimaţiei de concurs-personal. 

Candidaţii declaraţi admişi în urma redistribuirii care nu au confirmat 

locurile până la data de 31 iulie 2012, orele 16:00, sunt declaraţi respinşi.  

Concursul de admitere din sesiunea septembrie 2012 se va desfăşura în 

aceleaşi condiţii ca şi în sesiunea iulie 2012, cu respectarea calendarului de 

desfăşurare a concursului.   

 Atribuţiile Comisiei de concurs 

1. Atribuţiile membrilor Comisiei de admitere 

- îndrumarea candidaţilor în vederea completării fişei de înscriere; 

- verificarea corectitudinii datelor candidaţilor din fişa de înscriere; 

- verificarea actelor din dosarele de concurs; 

- verificarea corectitudinii datelor din listele cu candidaţi, conform fişei de 

înscriere a candidaţilor; 

- înscrierea electronică a candidaţilor; 

- eliberarea legitimaţiilor de concurs, cu fotografia fiecărui candidat înscris 

la concurs. 

 

 

 



1. Atribufii le membrilor Comisiei de admitere
- indrumarea candidafilor in vederea completdrii figei de inscriere;
- verificarea corectitudinii datelor candidafilor din figa de inscriere;
- verificarea actelor din dosarele de concurs;
- verificarea corectitudinii datelor din listele cu candidati, conform figei de

inscriere a candidafilor;
- inscrierea electronjcd a candidafilor;
- eliberarea legitimafiilor de concurs, cu fotografia fiecdrui candidat inscris

la concurs.

2. Atribu{iile secretarului Comisiei de admitere
- asigurd pregdtirea documentelor specifice concursului de admitere qi

afigarea acestora [a sediul facultalii;
- asigurd pregdtirea salii in care se desfrgoard inscrierea candidalilor qi a salii

in care se desfrqoard prelucrarea datelor;
- asigurd raportarea zllnica gi cumulatd a situaliei inscrierilor, la Comisia

centrald de admitere;
- asigurd securitatea dosarelor de concurs qi a documentelor specifice

concursului de admitere,
- intocmegte dosarul de admitere pe facultate.

3. Atribu{ii le preqedintelui Comisiei de admitere
- coordoneazi intreaga activitate specifica organizdrr qi desfbgurdrii
concursului de admitere.

Prezenta Metodologie de desfEgurare a concursului de admitere pentru anul
universitar 2012-2013, a fost aprobatd in gedinla Consiliului Facultalii din data de
1s.02.2012.

Capacitatea institu{ionali r Facultifii de $tiin{e Medicale Ei
Comportamentale

Facultateu de $tiitr(e Medicale qi Comportamentule
dispune de un sediu propriu modem, dotat cu sali de curs, seminar, laborator,
biblioteca, bazd sportivd avAnd in componenld: gase terenuri de tenis de cimp,
terenuri de handbal, baschet, volei, un teren multifunclional pentru jocuri sportive
acoperit cu balon presurizat, o sald de gimnasticd, un teren de fotbal cu pista de
atletism, un bazin olimpic de inot gi poate gcolariza un numdr maxim de 500 de
studenfi. Baza materiald a facultdtii qi structura personalului didactic pot asigura
respectarea standardelor de calitate impuse de ARACIS, in vederea desfbquririi in
condilii optir,ne lui de invdtdmdnt.

Directo r D\partafrent,
univ. d\ Mohica pelia BicI
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Conf. univ. dr. heorghe M5lIescu Prol.




